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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอนาคต สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามล าดับ ดังน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในอนาคต” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและน าเสนอว่าควรน ากลยุทธ์การ
บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการบริหารจัดการ กยศ.ในอนาคต        
ผู้ศึกษา จึงสรุปผลวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังน้ี 

5.1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) พบว่าความคิดเห็นความรู้สึก และความคิด ของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกศึกษาหรือสังเกต
อันเป็นกรณีเฉพาะ โดยวิธีการเชิงอุปนัย (Induction) อ้างอิงเป็นผลสรุปได้ว่ากองทุนฯ ควรน า
แนวคิดการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการบริหารจัดการของ
กองทุนฯ มากกว่าในปัจจุบันและควรเป็น“CSR In-process" หรือ“Auto CSR” ที่ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอยู่ในกระบวนการท างานหลักขององค์กร โดยการปรับปรุงข้อก าหนด ข้อบังคับ หรือ
กฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  เพื่อให้
กระบวนการการท างานของกองทุนฯ มีความโปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่ต้องค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรอบด้านทั้งระบบ และให้เกิดขึ้นโดยแบบอัตโนมัติ (Automatically) ทั้ง
จากพิจารณาจากการตัดสินใจ (Decision)  หรือการท างานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ใน
กระบวนการ 
 5.1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการบริหารจัดการของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)   
จากการศึกษาสรุปผลเป็นข้อเสนอทางกลยุทธ์ได้ ดังน้ี  

 1) กองทุนฯ ควรมีนโยบายในการก ากับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ (Good Governance) มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับพนักงาน 
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วิธีการ  
1.1) สร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารสถานศึกษาโดยการวัดผล เปิดเผยการจัดล าดับ 

(Ranking) ส าหรับสถานศึกษาที่มีคุณภาพจัดการศึกษาดี นักศึกษาจบมามีงานท าและช าระหน้ีคืนสูง 
และส่งเสริมให้มีการแข่งขันกัน และมีการมอบรางวัล หรือเพิ่มทุน 

1.2) ส่งเสริมอาชีวะ(ปวส.) โดยให้กู้ยืมค่าเทอมได้สูงเท่าอุดมศึกษา หรือเช่ือม
กับบริษัทเอกชน เช่น เรียนจบมีงานท าทันที 

2) กองทุนฯ ควรมีนโยบายในการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม บูรณาการแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในระเบียบปฏิบัติ ของ
พนักงาน และระเบียบที่ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
  วิธีการ  

2.1)  ขยายการรับสมัคร/การคัดเลือกผู้กู้ยืมสู่ระดับหมู่บ้าน 
2.2)  ประกาศวงเงินกู้ที่ชัดเจนและรวดเร็ว และควรมีเพิ่มเติมไม่เกิน 2 รอบ 

3) กองทุนฯ ควรด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operation Practice) ก าหนดแนว
ปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมอย่างไม่มีอคติ  
 วิธีการ ลดการฟ้องร้องเปลี่ยนเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

4) กองทุนฯ ควรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26000 ครอบคลุมประเด็นที่เช่ือมโยง และสอดคล้องกับมาตรฐานอื่นๆ 
อาทิ OECD Global Compact   น าหลักการ CSR ไปสู่การปฏิบัติทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR-In-
process)    

วิธีการ  
4.1) มีนักบริหารทางการเงินเข้ามาบริหาร เช่น การแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน 

หรือ การน าเงินรายได้ของกองทุนฯ ไปลงทุน 
4.2) การท าประกัน กรณี ผู้กู้เสียชีวิต หรอืพิการ หรอื หลบหนี เพือ่มิให้เป็น

ภาระแก่รัฐ (ตามกฏหมายรัฐจะยกหน้ีให้กรณี ผู้กูเ้สียชีวิต หรือพิการ) 
4.3) การระดมทุน(เงินกู้ยืม) จากเอกชน 
4.4) ร่วมมือสรรพากร เรือ่ง การลดหยอ่นภาษี (ส าหรับผู้บริจาค) 
4.5) ร่วมมือสรรพากร เรือ่ง การลดหยอ่นภาษี (ส าหรับผู้กู)้ 
4.6) ปรับโครงสร้างการช าระหน้ี (โดยท าการศึกษาเชิงลึกให้เหมาะสมกับ

สภาพรายได้และอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ในประเทศไทย) 
5) กองทุนฯ ควรมุ่งมั่นการให้บรกิารที่ดี (Service Mind) ให้ความส าคัญต่อลูกค้า 

ซึ่งในที่น้ีหมายถึงทั้งผู้กู้ยืม ผู้ปกครองของผู้กูย้ืม สถานศึกษา และธนาคารที่ด าเนินงานร่วมกัน 
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วิธีการ เพิ่มช่องทางการช าระหน้ี 7eleven, ทางโทรศัพท์ ฯลฯ (ด าเนินการให้
เหมือนธนาคารเอกชน) 

6) กองทุนฯ ควรมีนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เน้นกิจกรรมด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม สร้างรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CSR-After-Process) นอกจากการ
ด าเนินการ “CSR in-process" หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการท างานหลักของ
องค์กรเพียงอย่างเดียว 

วิธีการ ขยายเครือข่ายการติดตามหน้ีสู่ชุมชน เช่น ต าบล หมู่บ้าน  
 

5.2 อภิปรายผล 
 ในประเทศไทยเริ่มมีแนวคิดเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ปรากฏในค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในสมัยนายชวน หลีกภัย  เป็นนายกรัฐมนตรี โดย
สนับสนุนให้มีกองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้
มีการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้น โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.  
2538   
 แต่เน่ืองด้วยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โครงการดังกล่าวจึงได้มีการด าเนินการต่อในสมัย
นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้เร่งด าเนินการในเรื่องน้ี โดยมอบหมายให้  
นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในขณะน้ันเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ 
และให้เร่งด าเนินการเพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมจ่ายในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นภาค
เรียนที่ 1/2539 เพื่อจัดสรรให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เป็นจ านวนเงิน 3,000 ล้านบาท ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนได้กู้ยืมเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (สายสามัญและ
อาชีวะ)  จนถึงระดับปริญญาตรี ในอัตราดอกเบี้ยต่ า (ร้อยละ 1 ต่อปี) ซึ่งความจริงแล้วอัตราดอกเบี้ย
ที่ก าหนดขึ้นมิใช่เป้าหมายหลักที่รัฐบาลจะแสวงหาก าไร แต่เป้าหมายหลักของรัฐบาลน้ันต้องการ
ให้ประชาชนกู้ยืมเพื่อน าไปใช้ในการศึกษาต่อจริงๆ ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนสู่
สังคมและประเทศชาติมีมูลค่ามากมายมหาศาลกว่าผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยจากกองทุนฯ 
มากมายนัก  
 แม้ต่อมาในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการทบทวนการจัดสรร
และปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาและกยศ. โดยให้ปรับเปลี่ยนไปเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือ Income Contingent Loan : (ICL) และเพียง 1 ปีต่อมาจะมีปัญหาทาง
การเมืองที่กระทบในเชิงนโยบายแก่กองทุนฯ แต่กองทุนฯ ก็ยังด าเนินการต่อเน่ืองจนมาถึงปัจจุบัน 
เน่ืองจากกองทุนฯ น้ันด าเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายพื้นฐานด้านการศึกษา และเป็น Public 
Goods หรือสินค้าสาธารณะของประเทศที่รัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน ต้องมีการบริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
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กองทุนฯ เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ประชาชนได้
อยู่อย่างมีความสุขเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ  โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาในระดับสูงให้แก่นักเรียน  นักศึกษา ที่ยากจน   โดยที่ผ่านมาการกู้ยืมเงินของรัฐบาลมี
เงื่อนไขการผ่อนปรนสูง  ได้ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงเป็นจ านวน
มาก แต่กองทุนฯ ยังไม่สามารถตอบสังคมได้ว่าจ านวนนักศึกษาในเชิงปริมาณน้ันสนองการพัฒนา
ประเทศและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ของชาติไปอย่างมีคุณภาพในเชิงเศรษฐกิจและสังคมมาก
น้อยเพียงใด และองค์กรยังประสบปัญหาภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในความรู้สึกของบุคคลทั่วไปซึ่งถือเป็น
กลุ่มสังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม และไม่สามารถอยู่ในจิตใจ (จิตส านึก) ของผู้
กู้ยืมเงิน หรือผู้ปกครองผู้กู้ยืมเงิน (ลูกค้า) ซึ่งถือเป็นกลุ่มสังคมใกล้ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิด
กับองค์กรโดยตรง (ตามหลักการแล้วจะรวมถึงครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ซึ่ง
รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วย) ดังน้ัน กองทุนฯ จึงควรน าข้อเสนอจากการศึกษาในครั้งน้ีไปปรับ
ใช้กับกลยุทธ์ของกองทุนฯ ทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหน่ึง หรือน าข้อเสนอทางกลยุทธ์น้ีเป็น
ประเด็นไปท าการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อไป  

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอนาคต ” เป็นการมุ่งศึกษาถึงแนวคิดและปรัชญาพื้นฐานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยการวิเคราะห์ถึง
ลักษณะ องค์ประกอบ และกระบวนการของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตลอดจนปรัชญา
พื้นฐานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ีองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนไม่ได้ด ารงอยู่อย่างล าพัง แต่หากมีสภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยล้อมรอบ บริหารจัดการองค์กรจึงต้องพึงตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมเหล่าน้ัน
ด้วย โดยเฉพาะปัจจุบันที่สภาวะแวดล้อมมีบทบาทอย่างยิ่งในการก าหนดทิศทางของสินค้าและ
บริการที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม หรือ
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร หากองค์กรสามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับความต้องการ
แล้วน่ันย่อมหมายถึงการที่องค์กรจะสามารถด ารงอยู่ได้ในระบบสังคมต่อไป ในทางตรงกับข้าม
หากสินค้าและบริหารไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการอย่างมีความรับผิดชอบขององค์กร
แล้ว ก็ย่อมหมายถึงการสูญเสียโอกาสที่จะอยู่ในระบบสังคมได้อีกต่อไป ดังน้ันความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรในปัจจุบันจึงถือได้ว่าพึงก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการของทุกองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมากอย่างเช่นกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมีหลายภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติการ ผู้ศึกษาจึงประสงค์ที่จะศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าได้ด าเนินตามแนวคิดและปรัชญาพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือไม่ อย่างไร ทั้งน้ี เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์การ
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บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังน้ันใน
การศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาจะได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรเพือ่ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการศึกษาในล าดับต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วย ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการศึกษา 
โดยผู้ศึกษาเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นมิติใหม่ของการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ซึ่ง
เช่ือว่าการที่ภาคธุรกิจได้แสดงบทบาทตอบแทนคืนสู่สังคม สังคมก็จะตอบแทนคืนกลับมายัง
องค์กรในรูปของการสนับสนุนธุรกิจ ภาคธุรกิจจึงมิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ภายในสังคมเป็นบริบทล้อมรอบ  

ทั้งน้ี มีแนวคิดอื่นๆ ที่ใช้ในการศึกษาด้วย ได้แก่ 
1) แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) โดยส่วนใหญ่บริษัทต่างๆ จะมี

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมองว่าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
แบบหน่ึง แต่แท้จริงแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น หากในภาครัฐน้ันก็เปรียบได้กับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานงานตามพันธ
กิจ 

2) แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (Public  Policy)  นโยบายสาธารณะอาจได้รับ
การพัฒนาโดยหน่วยงานของรัฐหรือข้าราชการ  พรรคการเมือง  นักการเมือง  หรือองค์การเอกชนที่
อาจมีอิทธิพลต่อการพัฒนานโยบายของรัฐก็ได้จ าแนกให้เห็นว่านโยบายสาธารณะมีลักษณะส าคัญ  
เช่น กองทุน กยศ. 

3) แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงระบบ (Systems Approach)  ด้วยสภาพแวดล้อม-
ของประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2538 ได้เกิดความจ าเป็นทางด้านต่าง ๆ กล่าวคือ มีความจ าเป็นที่จะต้อง
เร่งด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ซึ่งสรุปเป็นด้านต่างๆ 
ได้แก่  1. ด้านเศรษฐกิจ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มี
ความรู้มากขึ้น 2. ด้านสังคม  เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มาจากครอบครัวที่
มีรายได้น้อยซึ่งมักจ าเป็นต้องออกหางานท าก่อนวัยอันควรทั้ง ๆ ที่ยังขาดความรู้และทักษะในการ
ท างานจึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงานเด็ก   นอกจากน้ีเด็กและ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษามักเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  3. 
ด้านงบประมาณ ในด้านงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลได้จัดสรรให้แก่หน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อใช้ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  แต่รัฐบาลก็มีข้อจ ากัด
ในด้านงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานตามกิจกรรมตามภาระหน้าที่อีกหลาย  ๆ 
ด้าน  ท าให้รัฐบาลไม่สามารถจัดสรรเงินในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็ มที่  เพื่อ



172 

สนองตอบความ จ าเป็นดังกล่าว จึงได้มีนโยบายจัดตั้งกองทุนเงินให้ก็ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ขึ้นมา 

4) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน–ภายนอก SWOT Analysis โดยผู้ศึกษาได้ท า
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเป็นการประเมินปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ การควบคุม
ขององค์กร  เช่น ทรัพยากรทางการเงิน  เครื่องจักร อาคาร สถานที่ บุคลากร และการด าเนินการ  
ต่าง ๆ ภายในองค์กร ทุกๆ ด้าน   

5) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบว่ากองทุนฯ มี
ปัญหาในเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การคัดเลือกความเท่าเทียมกันของการได้รับเงิน และการ
ด ารงอยู่ด้านการเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และปัญหาการค้างช าระหน้ีที่เพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ  

6) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  การสร้างทุนมนุษย์ และเพิ่มผลิต
ภาพ แนวคิดเรื่องการลงทุนในมนุษย์ หรือการการศึกษา น้ันจะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตและมีรายได้ตลอดชีพเพิ่มมากขึ้น และในการลงทุนทางการศึกษามี
นักเศรษฐศาสตร์บางท่านมองว่าประโยชน์ทางอ้อมของการศึกษาต่อสังคมมีมากกว่าประโยชน์
ทางตรง เน่ืองจากรายได้ของ ผู้มีการศึกษาในสังคมจะตกถึง (Spillover) บุคคลอื่นๆ ในสังคมและ
อาจจะตกถึงอนุชนรุ่นหลัง (Subsequent Generations) ด้วย และการศึกษาในระดับประถมศึกษาให้
อัตราผลตอบแทนทางสังคมสูงกว่า ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องจัดหาและสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นสินค้าสาธารณะ (Public Goods) ชนิดหน่ึงที่ใช้บ าบัด
ความต้องการของสังคม (Social Wants) ประเด็นจึงมีเพียงว่า รัฐมีทรัพยากรจ ากัดทรัพยากรน้ีจะถูก
จัดสรรไปลงทุนในการศึกษาระดับใดมากน้อยเพียงไรจึงจะเกิดประโยชน์ทางสังคม (Social 
Benefit) มากที่สุด  

7) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบร่วมทางสังคม และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
พบว่าองค์กรควรมีการท า CSR ที่เริ่มจากภายในองค์กร โดยการท า CSR ให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของ
ธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม CSR เกิดความ
เช่ือมโยงกับกิจกรรมองค์กรส่งผลให้เกิดความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งน้ีการพิจารณา
กิจกรรม CSR  องค์กรควรจะเลือกเฉพาะประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและก่อให้เกิดคุณค่ามาก
ที่สุด เพื่อให้องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้รับประโยชน์จากการท า CSR อย่างแท้จริง 

ในการศึกษาครั้ง น้ีด าเนินการรวบรวมข้อมูลและใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methodology) โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) จึงมุ่งศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นหลัก ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้าน
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  และผู้เ ช่ียวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแบบ
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สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างได้ถูกจัดล าดับ
ความเกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อกองทุนสูงถึงต่ า จากน้ันผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์ในขั้นต้น น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลผลการวิจัย เพื่อพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์
ฉบับที่ 2 น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนฯ โดยตรง  (สังคมใกล้) โดย
การการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากข้อมูลของผู้ปกครองผู้กู้ยมื และผู้กู้ยืม
ทั้งประเทศ  ขึ้นมาจ านวน จ านวน 10 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ภาคอีก
สาน ภาคใต้ ภาคกลาง และ กทม. กระจายภาคละ 2 คน (ผู้ปกครอง 1 คน ผู้กู้ยืม 1 คน) โดยข้อมูลที่
รวบรวมได้จะถูกน าไปท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสังเกตแบบมีไม่มี
ส่วนร่วมแล้วก็น าข้อมูลมาวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อให้เห็นภาพของปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างเป็นองค์
รวม โดยมีการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Category) และท าดัชนีข้อมูล (Indexing) 
อธิบายและวิเคราะห์แบบของความหมาย  (Meaning of Pattern) ปรากฏการณ์ที่ค้นพบ วิเคราะห์
ลักษณะโครงสร้าง (Structure Feature) แปลความหมายของปรากฏการณ์ (Interpret) เพื่อน าไปสู่
การเรียบเรียงระบบข้อมูลใหม่อีกครั้ง (Organize the Data) และสรุปข้อค้นพบ (Conclusions) 
เช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาส าหรับการตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ  

จากการศึกษาพบว่าในประเด็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ความคิดเห็น
ความรู้สึก และความคิด ของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกศึกษาหรือสังเกตอันเป็นกรณีเฉพาะ โดยวิธีการเชิง
อุปนัย (induction) อ้างอิงเป็นผลสรุปได้ว่า สังคมเข้าใจว่าตามหลักการกองทุนฯ ต้องเป็นองค์กรที่ดี 
ช่วยเหลือสังคม แต่ที่ผ่านมายังไม่เห็นผลออกมา และกิจกรรมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือ CSR ของ กยศ. ยังเน้นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
มีกลุ่มหน่วยงานรัฐจ านวนไม่น้อยที่ด าเนินการในแบบเดียวกับกองทุนฯ คือ เน้นไปที่กิ จกรรมของ
พนักงาน อาทิ การปลูกป่า การอาสาสมัครท าดี การให้พนักงานไปช่วยเหลือสังคม (เช่น กรณี
กิจกรรมบริจาคเลือดของ กยศ.)  กิจกรรมเหล่าน้ีอาจถือเป็นส่วนหน่ึงของ  CSR และด าเนินการง่าย
ที่สุด  แต่การตีความ CSR ในลักษณะดังต่อไปน้ีไม่ได้โยงไปให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ของ
องค์กร และภารกิจหลัก หรือลูกค้าหลักขององค์กร หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การเบี่ยงตีความ  CSR 
หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่ได้เป็น CSR ที่แท้จริง และไม่ใช่กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบตอสงัคมที่เหมาะสม 
และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ กยศ.จึงควร
เช่ือมโยงกลยุทธ์ขององค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และควรเป็น“CSR in-process" หรือ
“Auto CSR” ที่ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการท างานหลักขององค์กร โดยการ
ปรับปรุงข้อก าหนด ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักการของความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการ
บริหารการจัดการองค์การ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่เน้นการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนส าหรับแก้ไข
ปัญหาเหล่าน้ีน้ันจะเป็นกลไกหน่ึงที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารเงินงบประมาณ และช่วย
พัฒนาการศึกษาจากเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของกองทุนฯ เพื่อให้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศไทย อย่างแท้จริง 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

สถานการณ์ล่าสุด และข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
ปัจจุบันองค์กรของรัฐซึ่งมีภารกิจที่มีบทบาทโดยตรงในกระบวนการทางนโยบาย

สาธารณะ (Public Policy Process) และการขับเคลื่อนสังคม ตลอดจนต้องบริหารจัดการ สินค้าและ
บริการสาธารณะ (Public Goods) ต่างๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social Responsibility) เพราะหลักความรับผิดชอบต่อสังคมกลายเป็นสิ่งที่สังคม และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับคาดหวังว่าทุกองค์กร และทุกคนในองค์กรน้ันๆ ต้องมี โดยไม่จ ากัดเฉพาะที่
เป็นองค์กรเอกชน (Corporate) โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้คนหลายฝ่าย 
ดังเช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

ปัจจุบันองค์กรเอกชนโดยส่วนใหญ่ได้มีหลักการบริหารโดยมีแนวคิดของความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) เป็นแนวคิดที่ส าคัญ  ส าหรับองค์กรของรัฐ (ซึ่งกองทุนฯ ก็แบบองค์กรภาครัฐแบบ
หน่ึง) ในปัจจุบันได้มีแนวความคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่เรียกว่า NPM (New Public 
Management)  ซึ่งเป็นกระแสความคิดในการบริหารองค์การที่เกิดขึ้นในช่วง 10 -20 ปี ที่ผ่านมา  
โดยแนวความคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่น้ีมีสาระส าคัญคือ (R.A.W. Rhodes, “The New 
Governance : Governing without Government”, 1996) การน าเทคนิคและเครื่องมือทางการบริหาร
ที่ใช้ได้ผลในภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานภาคราชการ  ซึ่งลักษณะน้ีเป็น
แนวความคิดที่เรียกว่า  การจัดการนิยม (Managerialism)  เทคนิควิธีการบริหารที่น ามาใช้  ได้แก่  
การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Managing by Results) การควบคุมและจัดการในเรื่องมาตรฐานการ
ท างาน (Explicit Standard and Measures of  Performance)  การค านวณความคุ้มค่าในการลงทุน 
(Value for Money) เป็นต้น   

โดยการปรับเปลี่ยนก็คือต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการของภาครัฐที่กองทุนฯ 
สามารถประยุกต์มาใช้ด าเนินการได้ ได้แก่  การปรับวิธีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเน้น
ผลงาน การปรับการบริหารงานให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปรับบทบาทภารกิจและกล
ยุทธ์โดยให้เอกชน และชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งก็สอดคล้องกับสอดคล้องกับหลักการของความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ทั้งสิ้น หรือจะกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการที่ดีน้ัน ก็คือการบริหาร
จัดการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)   
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
นโยบายการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ควรต้องมุ่งเน้นนโยบายที่ส าคัญที่สุดตาม

วัตถุประสงค์การจัดตั้งคือการที่ในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยที่อยู่ในครอบครัวที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาตรีได้ หรือได้เข้าถึง
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อย่ างมีประสิทธิภาพที่สุด และควรให้ความส าคัญกับการให้กู้ยืมที่
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความ
ต้องการก าลังคนในสาขาขาดแคลนและสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ซึ่งเป็นหลักการของ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่ง กองทุน กยศ. เป็นผู้บริหารอยู่แล้วในขณะน้ี 
โดยอาจท าการยุบรวมทั้งสองกองทุนฯ และน าข้อดีของทั้งสองกองทุนฯ มารวมกัน แต่จากผล
การศึกษาจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่สนใจประเด็นน้ีเป็นเพียงในระดับผู้ก าหนดนโยบาย  (Policy 
Maker) แต่กลุ่มผู้รับบริการ (ผู้กู้ยืม และผู้ปกครอง) ไม่ได้ให้ความส าคัญมากนัก แต่สนใจในการ
การบริหารจัดการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ในองค์กรมากกกว่า ซึ่งผู้ศึกษามี
ความเห็นว่าหากกองทุนฯ มีกลยุทธ์การบริหารจัดการที่เช่ือมโยงกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR)  แล้วกองทุนฯ จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human 
Resource)  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม  ลดความแตกต่างในสังคม เพิ่ม
การกินดีอยู่ดีของคนในชาติ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้ศึกษาเช่ือว่าการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกองทุนฯ ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ และไม่

ว่าจะแง่มุมใดล้วนมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ต่อการศึกษาทาง รัฐประศาสนศาสตร์  (Public 
Administration) และนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ตลอดจนประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
โครงการที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการน านโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติในเชิงลึกถึงผล
ของการด าเนินการของกองทุนฯ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และในส่วนบุคคล (ผู้กู้ยืมหลังจบหรือ
ออกจากการศึกษาไปแล้ว) หรือการบริหารจัดการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในองค์กร
ภาครัฐอื่นๆ  
 


